
KONTAKTIN HALLITUKSEN KOKOUS 12/18 
 
Aika: Torstai 16.11.2018 klo 16:00 
 
Paikka: Beauvoir, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A 
 
Läsnäolijat: Tuomas Hallamaa, Julia Kokkonen, Sari Kivijärvi, Aliisa Maunula, Minni Teerikangas, Essi 
Tervonen, Veera Heinonen, Max Lainema (saapui kohdassa 12) 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Tuomas avasi kokouksen klo 16.08. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Ollaan laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin. 
 
4. Web- ja tiedotusasiat 
 
- Brasilian tilanteeseen kannanotto/solidaarisuuden osoitus 
 
Kannanotto julkaistaan tarkistamisen jälkeen. 
 
Kontaktin uutta gradugalleriaa mainostetaan kanavissamme. 
 
5. Tilat 
 
-Alinavaraus la 13.4.2019 
 
Tuleva hallitus voi halutessaan peruuttaa tai vaihtaa varauksen. 
 
6. KV ja suhteet 
 
Ei mitään ajankohtaista. 
 
7.Työelämä ja alumnit 
 
-Minimentoroinnin tilanne 
 
Kartoitetaan minimentoroinnin edistymistä jonkin ajan päästä. 
 
- Exculle marraskuussa Amnestylle Stigman kanssa 
 



Ekskursio Amnesty internationalille meni oikein hyvin. 27 osallistui. Hyvin moni halusi mukaan. 
Valitettavasti osa peruutti viime tinkaan. Jatkossa korostetaan, että ilmoittautuminen on sitova eikä pitäisi 
peruuttaa etenkään juuri ennen tapahtumaa. Keskusteltiin mahdollisista sanktioista jatkoa varten. 
 
- Excu THL:lle 
 
THL:n ekskursio on 7.12.. 
 
8. Yhdenvertaisuus 
 
PMF ja muut tapahtumat ovat onnistuneet yhdenvertaisuuden osalta hienosti. 
 
9. Kulttuuri 
 
- teatteri VOOn kanssa 13.11. > 17 osallistujaa 
 
Ekskursio oli onnistunut, vaikka siinäkin oli viime hetken peruutuksia. 
 
10. Ympäristö 
 
Keskusteltiin järjestetäänkö ensi vuonna enää risteilyä. 
 
11. Juhlat 
 
-Pikkujoulut 4.12.2018 
 
Kirjoitetaan vaalikokoukseen liittyvät pestiesittelyt 23.11. Mennessä. 
 
Minni tekee musiikkilistan. Tehdään ruuat itse. Tarjolla tulee olemaan ainakin glögiä, vuuroa, torttuja, 
koktailpiirakoita ja vegaanista munavoita. Tuodaan koristeita kotoa tapahtumaan. Ovelle etsitään kaksi 
henkilöä. Saadaan joulupukki paikalle. 
 
-PMF jälkikeskustelu 
 
 Bileet menivät hyvin. Pari pientä seikkaa liittyen työnjakoon olisi voinut välttää enemmällä suunnittelulla. 
 
-Ensi vuosijuhlien tilat. 
 
Vertaillaan vielä vaihtoehtoja. Ensi kokouksessa viimeistään päätetään. 
 
12. Virkistys 
 
-Risteily ma 19.11.-> 26 osallistujaa 
 
Muistutetaan osallistujia risteilystä. 
 
Hallituksen virkistäytymiselle Tuomas tekee uuden doodlailun. 
 



13. Talousasiat 
 
Max kertoi, paljonko meillä on rahaa tilillä. 
 
14. Opintoasiat 
 
Opintovastaava ei ollut paikalla, mutta ilmoitti etukäteen, että oppiainepaneeli järjestetään 20.11. 
ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. Panelisteina on sosiologian professori Antti Tanskanen 
ja opiskelijoita. Sosiologian opiskelijoista vastaavalle lehtorille on ollut vaikea saada tapaamisaikaa, mutta 
Emilia selvittää asiaa. 
 
15. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei ole. 
 
16. Posti 
 
Lasku on tullut HYY:ltä. 
 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Doodlaillaan seuraava kokous. 
 
18. Kokouksen päättäminen 
 
Tuomas päättää kokouksen klo 17.54. 
 


